
 

Vedtekter ARES  

Vedtatt 26. februar 2006 

 

 

§ 1. Formålsparagraf 

 

ARES - Forening for simuleringsspill skal fremme spillhobbyen ved å legge til rette for at 

medlemmene skal få anledning til å spille simuleringsspill. 

 

§ 2. Årsmøtet 

 

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøte skal avholdes en gang pr. kalenderår. 

 

Styret skal innkalle til årsmøte med tre ukers varsel. Årsmøtet skal annonseres på 

medlemsmøtene, og eventuelt gjennom elektroniske media. Årsmøtet godkjenner innkalling 

og fastsetter om årsmøtet er vedtaksdyktig med 2/3 flertall. 

 

Årsmøtet velger foreningens leder og kasserer, godkjenner regnskap og budsjett, og reviderer 

vedtektene. 

 

Stemmeberettiget er alle medlemmer av ARES som har betalt kontingent for inneværende år 

senest en uke før årsmøtet. 

 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

 

Kun ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan melde foreningen inn i eller ut av 

paraplyorganisasjoner. Slike vedtak krever 2/3 flertall. 

 

§ 3. Styret 

 

Styret er ansvarlig for foreningens daglige drift, og fastsetter kontingenten i Ares. 

 

Styret består av foreningens leder, kasserer, og en representant for hver av driftsgruppene. 

Leder har ikke dobbeltstemme. 

 

§4. Driftsgruppene 

 

Driftsgruppestyrene er ansvarlige for den daglige driften av sine spillkvelder. 

Driftsgruppestyrene velges på driftsgruppenes årsmøter, som skal avholdes i tilknytning til 

driftsgruppenes respektive spillkvelder, og kun medlemmene av den enkelte driftsgruppen er 

stemmeberettigede. 

 

Driftsgruppenes årsmøter fastsetter sitt driftsgruppestyres størrelse, og velger sitt 

driftsgruppestyre, men foreningens kasserer skal også fungere som kasserer i driftsgruppene. 

Ungdomsgruppas driftsgruppestyre disponerer den støtte som foreningen mottar til barne- og 

ungdomsarbeide. 

 



Studentgruppas driftsgruppestyre disponerer den støtte som foreningen mottar til 

studentaktiviteter. 

 

Styret i Ares er ansvarlig for å avholde årsmøte i driftsgruppene, som skal avholdes en gang 

pr. kalenderår, og innkalles med tre ukers varsel ved annonsering på møtene og eventuelt 

gjennom elektroniske media. 

 

Driftsgruppenes årsmøter godkjenner innkalling og fastsetter om årsmøtet er vedtaksdyktig 

med 2/3 flertall. 

 

Oppløsning av en driftsgruppe krever 2/3 flertall på et ekstraordinært årsmøte som kun har 

oppløsning som sak. Dersom oppløsning blir vedtatt overføres alle eiendeler til det sentrale 

leddet, dersom forslaget faller skal styret i Ares oppnevne et interrimstyre. 

 

§ 5. Ekstraordinært årsmøte 

 

Styret, 2/3 flertall i en av driftsgruppene, eller minst 7 medlemmer kan kreve at det innkalles 

til ekstraordinært årsmøte i Ares eller en av driftsgruppene. 

 

Ekstraordinært årsmøte må avholdes innen en måned etter at krav om ekstraordinært årsmøte 

er fremsatt, og innkalles som ordinært årsmøte. 

 

Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på et ekstraordinært årsmøte. 

 

§ 6. Oppløsning 

 

Oppløsning av ARES - forening for simuleringsspill kan kun gjennomføres hvis alle 

driftsgruppene er oppløst, og krever vedtak om oppløsning på to på hverandre følgende 

årsmøter, der minst ett av årsmøtene må være ekstraordinært, og det kreves 2/3 flertall for 

oppløsning på begge årsmøtene. 

 

Hvis et forslag om oppløsning faller har årsmøtet anledning til å oppnevne et interrimstyre 

som skal utrede mulighetene for videre drift. 

 

Ved oppløsning skal minst 50% av foreningens midler tilfalle Johannes H. Bergs minnefond. 

Spillsamlingen kan doneres til andre spillforeninger eller stiftelser. 

 

Ved en sammenslåing skal den nye foreningen overta alle eiendeler. Ved en splittelse skal 

eiendelene fordeles av det årsmøtet som vedtar splittelsen, ved uenighet skal det oppnevnes en 

uavhengig og upartisk oppmann, som må godtas av alle parter.  


